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0 إجمالي المبالغ المتبقية
0 اجمالي المتأخرات
0 عدد العقود المتعثرة

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات
رقم الشخص لدى
االتحاد للمعلومات

االئتمانية
رقم الشخص لدى مزود

البيانات
03 أغسطس 2017 B06 MR اللقب

- - -

-

االسم األخير
- - - االسم األول

03 أغسطس 2017 B06 MOHAMMED
ABDALLAH

االسم الكامل

- - - االسم األخير باللغة
العربية

- - - االسم األول باللغة
العربية

03 أغسطس 2017 B06 محمد عبدالله االسم الكامل باللغة
العربية

03 أغسطس 2017 B06 ذكر الجنس
03 أغسطس 2017 B06 15 ديسمبر 1985 تاريخ الميالد
03 أغسطس 2017 B06 االمارات العربية المتحدة الجنسية

15 مارس 2017 C01 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
23 فبراير 2017 B05 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
23 فبراير 2017 B02 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
21 فبراير 2017 T03 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)
21 فبراير 2017 B04 االمارات العربية المتحدة الجنسية (السابقة)

03 أغسطس 2017 B06 نعم مقيم

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات تاريخ االنتهاء رقم الوثيقة نوع الوثيقة
03 أغسطس 2017 B06 10 أكتوبر 2019 جواز السفر

23 فبراير 2017 B05 - جواز السفر (السابق)
13 يوليو 2017 B06 - بطاقة هوية اإلمارات

03 أغسطس 2017 B06 - بطاقة هوية اإلمارات (السابق)
22 فبراير 2017 B02 - رخصة القيادة

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات رقم قطعة األرض صندوق البريد االمارة العنوان بالعربي العنوان باإلنجليزي نوع العنوان
22 فبراير 2017 B02 4 34772 دبيّ جميرا 1 شارع 12 فيال

17
JUMEIRAH 1

STREET 17A VILLA
12

العنوان

تاريخ آخر تحديث رقم مزود البيانات العنوان نوع العنوان
22 فبراير 2017 B02 MOHAMMED.ABDA

LLAH@XXXXXX.C
OM

البريد اإللكتروني

22 فبراير 2017 B02 040000000 رقم الهاتف
02 يوليو 2017 B06 0500000000 رقم الهاتف المتحرك

03 أغسطس 2017 B06 00971111111111 رقم الهاتف المتحرك
(السابق)

إن البيانات والمعلومات الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية أو المستخدمة في احتساب التقييم االئتماني تم تزويدها وتجميعها من مصادر وأطراف مختلفة استنادا للقانون االتحادي االماراتي رقم (6) لسنة 2010
بشأن المعلومات االئتمانية. وإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية ليست مسؤولة عن دقة أو اكتمال تلك البيانات أو المعلومات، وال تعطي الشركة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من مكونات تقرير المعلومات

االئتمانية أو التقييم االئتماني. وبناء على ذلك، فإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لن تكون مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تنتج عن استخدام تقرير المعلومات االئتمانية أو
التقييم االئتماني. إن تقرير المعلومات االئتمانية والتقييم االئتماني ال يعبران عن رأي شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية، وأن قرار منح أو زيادة أو تمديد أية تسهيالت ائتمانية أو تعديل شروطها وأحكامها يبقى متروكا

للجهة التي تقدم الخدمات االئتمانية.

سري وخاص
9c151776-8579-11e7-95fe-000c290f0a08 :رمز الرد على االستعالم

التقرير االئتماني تم انشائه في 20.08.2017 11:31:44 ص

MOHAMMED ABDALLAH

302627634 

A8459371                                        
A5395857                                         

784-1952-2342123-6
784195223421236                            

536738                                             


